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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2009 

ORDEM DO DIA 

 

ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO ART. 83.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE 
SETEMBRO, REPUBLICADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO:  

* Taxa de conservação de esgoto para 2009 – fixação do período de cobrança  
Deliberação:  

 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua sessão 
ordinária realizada no passado dia 23 de Abril, aprovou, por unanimidade, a 
“Fixação da Taxa de Conservação de Esgotos”, conforme proposta desta Câmara.  

 
 
2. Ofício da Junta da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o teor da sua deliberação, 

tomada na sua reunião ordinária, realizada no dia 16 de Abril findo, referente à Lei 
n.º 08/2008, de 18 de Fevereiro, que “Cria o Regime Jurídico dos Conselhos 
Municipais da Juventude”.  

 
 
3. Ofício da Liga dos Amigos da Quinta do Conde a enviar o relatório do exercício e 

Plano de Actividades relativo ao ano de 2008. 
 
 
4. Ofício da Associação de Feirantes do Distrito de Lisboa a enviar a lista dos novos 

corpos gerentes. Deliberação Genérica. 
 
 
      
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Destaque – Alfarrobeira/Boiças – Luís da Costa e José da Costa 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – Lagoa de Albufeira – Susana Alves e 
outros  
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Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – inicio das obras de urbanização – 
rede de viária – autorização provisória – AUGI 9 – Lagoa de Albufeira – Comissão 
de Administração da AUGI 9  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
  
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória – Charneca 
da Cotovia – Rui Neves, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Loteamento Municipal da Ribeira do Marchante - aprovação  

Deliberação: Não tratado a apreciar na próxima reunião. 
              
 
 
         
2. Plano de Urbanização da Quinta do Conde – estudos urbanísticos de conjunto – 

Rua das Olaias, Rua Rio Tejo, Rua Serra da Arrábida, Avenida dos Aliados, 
Avenida 1.º de Maio, Rua Manuel de Arriaga e Rua Castro Osório – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 
3. Postura de Trânsito do Concelho de Sesimbra – anexo F – ordenamento do 

trânsito na localidade da Carrasqueira – revogação da deliberação de 07/01/09 – 
envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
                  
4. Recuperação e beneficiação do prédio sito em Sesimbra na Rua Marquês de 

Pombal, n.º 1 – execução de obras coercivas em substituição do senhorio – 
comparticipação a fundo perdido ao abrigo do PROGRAMA RECRIA – aprovação 
do pedido de financiamento ao IHRU – alteração da deliberação de 05/03/2008   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
    
 
 
5. Programa ao apoio a entidades/instituições que desenvolvem actividades de 

âmbito social – minuta – aprovação   
Deliberação: Não tratado a apreciar na próxima reunião. 

 

 2



06.05.2009 

 
 
 
6. Festival da Serra e do Mar – programa – prémio científico de Sesimbra – semana 

gastronómica das sopas do mar – normas – divulgação de desportos radicais – 
conversas na capela 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade, decorre de 22 a 31 de Maio.   
      
 
 
 
7. Distinção à Comunidade Piscatória Sesimbrense – Dia do Pescador – normas – 

aprovação 
      Deliberação: Não tratado a apreciar na próxima reunião.   
 
 
 
 
8. Grupo Desportivo de Sesimbra – exploração do parque de estacionamento do 

Largo da Cruz – pedido de autorização  
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade, autorização concedida de Junho a 

Setembro/09.       
                            
 
 
 
9. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Aldeia do Meco – 

actividades de tempos livres – refeições – subsídio eventual   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 

sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.        
 
 
 
 
10. Agrupamento de Escolas Castelo Poente – caça aos ovos – subsídio eventual     
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
          
 
 
 
11. Clube Naval de Sesimbra – provas de vela – subsídio eventual     
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 

sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  
 
 
  
 
12. Surf Clube de Sesimbra – provas desportivas – aquisição de material - subsídio 

eventual      
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo 

respeitante às provas desportivas ficar sujeita a aprovação de futura alteração 
orçamental.  
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13. Grupo Desportivo de Alfarim – manutenção/reparação do relvado sintético – 
subsídio eventual     

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.    

 
 
 
 

14. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – remodelação dos balneários – subsídio 
eventual     

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  

 
 
 
 

15. Grupo Desportivo União da Azoia – Festival da Serra do Mar – II orientação 
nocturna – subsídio eventual     

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 15 a 21 de Abril de 2009 (zona I); 

de 21 a 24 de Abril de 2009 (zona II); de 16 de Abril de 2009 (zona III); de 21 a 27 de 
Abril de 2009 (Zona V).  

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Mapas evolução relativos ao 1.º trimestre do ano findo sobre consultas/informações 

prévias, loteamentos e obras. 
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